


 



 

КІРІСПЕ 

Оқу пәнінің оқып-үйрену объектісі мен предметі: Оқу пӛнінің объектісі мәдени-

тарихи дамуында және қазіргі жай-кҥйінде алынған рухани ӛндірістің ерекше формасы 

ретіндегі философия болып табылады. Оқып-ҥйрену объектісінің қҧрамына дҥниежҥзілік 

жене отандық философияның ішкі бірлігінде алынған негізгі бағыттары мен меселелері 

кіреді. Философия –бҧл  адам болмысының-іргелі принциптері мен негіздері туралы, 

адамның табиғатқа, қоғамға және барлық негізгі кӛріністерінде алынғандағы рухани 

ӛмірге қарым-қатынасының ең жалпы мәнді сипатгары туралы білімдер жҥйесін 

қаузайтьш дҥниені танудаң айрықша формасы.  

Философияның басқа пәндер арасындағы статусы мен құрылымы, орны мен 

рӛлі: Философия рухани ӛндірістік оның басқа формаларына (дін, ғылым, ӛнер, мораль 

және баска) сайылмайтын ерекше формасы. Философия дҥниені практикалық және рухани 

игерудің нәтижелерін, қоғамдық ӛмірдің мәдени- әлеуметтік дамуының, мәдени 

сейкестікті анықтау мен іздеудің мҥмкін болар стратегиялары мен таңдау жолдарын ҧсына 

отырып синтездейді және жалпылайды. 

Философияның басқа пәндер арасындағы орны оның предметі мен атқаратын   

қызметтері   арқылы   айқындалады.   Ол, бір жағынан, басқа пәндердің дҥниетанымдық 

және методологиялық маңызы бар нәтижелері: жалпылайды, екінші жағынан, олар ҥшін 

дҥниетанымдық методологиялық   негіздемелер   қорытындылайды,   сӛйтіп   

арнайыланған ғылыми  білімнің  салаларына  қойылатын  міндеттерді  шешудің  негізгі 

стратегияларын   және   соларға   қол   жеткізудің   тәсілдерін   анықтауға рационалды 

тҥрде ой елегінен ӛткізуге кӛмектеседі. Ең ақыры, философия ӛмірлік-практикалық 

тәжірибенің, дҥниені танымдық және қҧндылықтық  игерудің неше тҥрлі  формаларына  

сҥйене  отырып,  ӛз ҥғымдары мен принцптерінде   ӛнегелік,  діни,   кӛркемдік,   саяси,   

қҧқықтық,  ғылыми -техникалық  сана  тудыратын  дҥниетанымдық идеяларды 

тасымалдайды (трансформациялайды).   Философия,   практикалық   білімнің   кӛп тҥрлі 

жҥйелерін синтездей отырып, дҥниенің ғылыми суретін қалыптастыруға  қатынасады,   іс-

ерекеттің   барлық   формаларын   интеграциялауды   іске асырады, мәдени-тарихи 

дәуірдің ӛзіндік санасы ретінде кӛрінеді. Мәдени- тарихи дәуірдің ӛзіндік санасы бола 

отырып, философия қазіргі рухани ахуалда   постиндустриалдық,   техногендік   ӛркениет   

салаларына   деген жауапкершілік сананы жасақтауға ат салысады. Философия әртҥрлі 

мәдени- рухани позициялардың ӛзара әрекеттесу процесінде келісімдік, консенсустік 

стратегияны жасауға ҥлес қосады. Ол қоғамдық жҥйенің тҧрақты да орнықты 

формасының мәдени ҥлгісін, ҧлттық қауіпсіздікке және мәдени бірегейліктің таңдап 

алынған ҥлгілеріне қатер тӛндіретін деструктивтік әрекеттерге қарсы тҧрудың 

стратегиясын жасақтауға қатынасады. 

 

 

НЕПЗГІ БӚЛІМ 

 

ФИЛОСОФИЯ МӘДЕНИЕТ ФЕНОМЕНІ РЕТІНДЕ 

 

Философия мәнін тҥсіндірмелеудің негізгі типтері. Дҥниеге қатынас және 

дҥниетаным ҧғымдары. Дҥниетаным және дҥниенің жалпы мәденилік суреті. Дҥниетаным 

жене философия. Философия пайда болуының тарихи-әлеуметтік детерминанттары. 

Мәдениет дҥниесіндегі философияның мағынасы мен тағайыны. Философия адам 

қҧштарлығының әр тҥрлі тӛрт саласының - ғылым, поэзия, дін, логика - негіздемесі 

ретінде. Философия және мифология. Философия және дін. Философия және ӛнер. 

Философия және ғылым. Философия және саясат.  



 

 

 

Мәдени-тарихи контекстегі философия 

Философия жене философ. Мағынаға және еркіндікке толысқан адамның ӛмірлік 

стратегиясын қалыптастырудағы рухты кӛтеретін ақиқаттар формалдардың 

маңыздылығы. Философия қатаң рационалдықтың идеалы 

Философиялық ой кешу типтері. Философиялық бағытгар мен жҥйелердің кӛп  

тҥрлілігі. Философияның мәдени-тарихи сипаты. Философия формарының этномәдени 

ерекшеліктері. 

 

МӘДЕНИЕТ КОНТЕКСТІНДЕГІ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ОЙ 

КЕШУДІҢ ТАРИХИ ТИПТЕРІ 

 

Шығыс мәдениетіндегі философия феномені 

Кӛне ҥнділік мӛдениеттегі діннің мәртебесі жене оның философия мен дамуына 

әсері. Ҥнділік философия қарсаңындағы (Ведалар дәстҥрі) негізгі дҥниетанымдық 

идеялар. Упанишадалардағы дҥниетанымдық ізденістер дҥниеден аскеттік қашқақтаудың 

формасы ретінде. Қайта тҥрленудің  меңгілік циклынан қҧтылудьщ жолдарына деген 

ізденістер.  

Шығыс ойының ӛзіндік ерекшелігі. Ойлаудың кармалық стилі философияның 

моральдық және метафизикалық ӛлшемінің формасы ретінде. Карма, реинкарнация және 

касталар жҥйесі туралы ілім Ҥнді филофиясының негіздемесі ретінде. 

Буддизм және оның Ведалық дҥниетаным мен ритуалдық практикаға қатынасы. 

Будцизм Упанишадаларды сыни қайта тҥсіну ретінде. Буддизмнің ілгері идеялары. Кҥш 

қолданбаудың буддистік стратегиясы, оның Шығыс адамының тарихи тағдырына әсері. 

Шығыс адамының дҥниеге қатынасының қалыптасуына, рухани қҧндылықтарды 

таңдауына, емір салты мен дінінің қалыптасуына буддизмнің   дҥниетанымдық   әсері.   

Кҥш   қолданбаудың буддистік стратегиясы, оның Шышс адамыньщ тарихи тағдырына 

есері. 

Қытайлық философия қарсаңының («Ши цзин», «Шу цзин», «И цзин» шығармалары)  

негізгі    мазмҧны.    Конфуцийшылдық    философияның практикалық бағытгылығы.   

Конфуцийшылдықтың   әлеуметтік-этикалық максималарының прагаатикалық сипаты. 

Конфуцийшьшдық философияның қытайлық   мәдениет   пен   қоғамдағы   маңызды   

рӛлі.   Коңфуцийшылдық қытайлық қоғамның идеологиясы ретінде.                                                     

Даостық философия және дҥние-әлемнің суреті. Дҥние-әлемнін даостық суретіндегі 

адамның орны. Ӛмірді сақтау мен нығайтудың даостык тәсілі. Әділдік принципінің 

Космостық сипаты. Ӛлместікке жетудің даостық практикасы.                                                                                                    

Моизм конфуцийшылдыққа альтернативті әлеуметтік-этикалық доктрина ретінде. 

Моизмнің іргелі идеялары: жалпы махаббат, табыстылық, ӛзара пайда. Моизм 

прагматикалық мақсаттылықтың философиясы хақындаі және оның қытайлық адам 

мӛдени стратегиясыньщ практикалық бағыттылығының қалыптасуына әсері. 

Легизм     «соғысушы     мемлекеггер»     дәуіріндегі     саяси-ӛлеуметтік стратегиялар   

философиясы   ретінде.   Легизмнің   іргелі   қҥндылықтары: қоғамдағы тәртіп, заңдар 

жене жарлықтар. Легизм қытайлық қоғамның қауіпсіздігі  мен  тҥрақтылығының моделін  

іздеу  идеологиясы хақындф Философиялық ілімдердіқ Қытай халқьгаың мӛдени еміріне 

ӛсері. 

 

Антикалық мәдениеттегі философия 

Кӛне грек философиясының қалыптасуы мен дамуының мәдени - әлеуметтік 

контексті. Философия генезисі. Грек мифологиясының әсері. Философиянын езіндік 

анықталуы және мифтен ажыратылуы. Философиялық ізденістердің эпистемологиялық 



бетбҥрысы. Саяси-этикалық сҥрақтардың қойылуы. Кӛне грек философиясының ӛрі қарай 

дамуындағы софистер мен Сократгаң рӛлі. Парменид: фшюсофиялык дӛлелдеу 

қалыптасуының қайнарында. 

Платонның  білім  жӛне қҥзырлылық меселесін  қоюының  іргелілік сипаты.    

Платон    философиясы    табиғат    пен    қоғам    ҥстінен Зерде басымдылығын 

орнықтыруды һдестіру формасы хақында. 

Аристотель философиясы антикалық мәдениет энциклопедиясы хақында. Зерделі 

ӛмірге қол жеткізу ҥшін білім мӛселесінін мәртебелілігі және маңыздылығы. Білім алу 

жолдары мен қҥзырлылықтың мәселеленуі Этикалық қҥзырльшықтың қалыптасуы және 

оның зерделі іс-әрекеттер туралы білімдер жинақтаудағы рӛлі. Логика саликалы ойлаудың 

органоны ретінде. Ӛркениетгі адам табиғатын айқара ашудьщ формасы ретінде Қоғамдағы 

емір Зерде мҥмкіндіктерін шығармашылывдіен'іске асырудың шарты ретінде. Қоғамдағы 

зерделі емір ретіндегі «полития» - адми қоғамдастықтың мақсаты. 

Жеке бас бақытын қамсыздандыру жайлы философиялық ізденістер Эпикуреизм - 

жеке бастың игілікті болуыньщ ,;>фияософиясы ретінде. Гедонгомге қол жеткізу 

жолдарыньщ рационализацияяануы. Стоицизм жеке бас бақытына қол жеткізудің 

философиясы ретінде. Киниктер немесе емірдің табиғи салтын іздестіру философиясы. 

Римдік стоицизм аскеза мен саяси борыш аралығындағы қызу ізденістің рухани жолы 

ретінде. Табиғи қҥқьқ идеясы жалпы қҥқықтық тәртіп орнықтырудың негізі ретінде. 

Римдік мемлекетгік жене қҥқықтық ӛмірді ҥйымдастыруга қҥқыктьщ стоицистік 

тҥғырнамасының әсері. 

Антикалық философияның адамның дҥниеге рационалдык қатынасының, оның 

табиғат пен әлеуметтік дҥниеге рационалды ҥстемдігі стратегиясының қалыптасуына 

ӛсері. Антикалық философияның дҥниетанымдық бағдарларының адамның мӛдени жӛне 

саяси-ӛлеуметтік активизмінің қалыптасуына ӛсері. 

 

 

ОРТА РАСЫРЛЫҚ МӘДЕНИЕТТЕП ФИЛОСОФИЯ ФЕНОМЕНІ 

 

Батысеуропалық ортағасырлық мәдениетгегі философия мен діннің феномені 

Батысеуропалық ортағасырлық философия қалыптасуының мәдени-әлеуметтік 

контексті. Негізгі қайнар кӛздері. Ортағасырлық мәдениеттегі хрнстаандық дін феномені. 

Христиандық дҥниетанымның кекжиегі. Христиандық діннің негізгі рухани 

қҥндылықтары. Христианшылық және антикалық философия. «Ӛмірлік философиядан» 

тҥңілу және антикалық рацоналды бағдарланған философияның теоретикалық 

м2селдемелеріне деген  қҧштарлығының ғайып болуы. Жер бетіндегі ӛмір тарихтың 

драмалылануы ретінде. Қайғы-қасірет және ӛділсіздік ҥшін ӛділ марапатталу турилы ілім. 

Екі мӛдениет кездесуі: христианшылдық және гректік пен аллинистік философиялар. 

Діни дҥниетанымға деген философиялық рефлексия стратегиясының қалыптасуы. 

Неоплатонизм дҥниетанымдық ізденістердің жаңа сергіген діни бағыттылығының  

кӛрінісі ретінде. Теоцентризм, провиденциализм, креационизм бҥкіл ортағасырлық 

философияның негіздемелері ретінде. Философиялық ой кешудің жаңа теоцентристік 

тәсілінің ерекшелігі. 

Философия мен теология интеллектуалдық қызметтің негізгі тҥрлері ретінде. 

Дҥниетанымдық ізденістердің орталық тақырыптары. Философия мен ортағасырлық 

адамның мәдени ӛмірінің интеллектуалдық саласьша кринстианшылдық енгізген жаңа 

қағидалар. Ортағасырлық адамның мәдени таңдауының басты стратегияларын 

қалыптастырудағы А.Августиннің рӛлі. Адамның қҥндылығы және қҥтқарылу туралы 

ілім. Қоғамдага адамның қҧқықтық жағдайының иерархиялық тӛртіптіленген суретін 

сомдаудағы ортағасырлық философияның рӛлі. 

Батысеуропалық ортағасьфлық философиялық ойға арабтық-мҧсылмандық 

философияның есері. Христианшылдық пен аристотелизмнің синтезі. Схоластика 



феномені. Схоластика кезеңіндегі философия. Схоластикалық ойлаудың ӛзіндік 

ерекшелігі. Томизм римдік католикалық шіркеудің философиясы хақында. Томюмнің 

іргелі идеялары. Философия және тсология. Сенім мен білімнің арақатынасы меселесі. 

Схоластика философиясы. Томизы схоластикалық даналықтың жоғары формасы қақында. 

Рухани қҥндылықтардың, батыс адамы санасындағы моральдылықтың 

басымдылығын қалыптастыруға ортагасырлық діни философияның әсері. Батыс 

адамыньщ емірлік тақдауы мен стратегиясына христиандық дін мен дҥниенің 

христиандық моделінің әсері арқасында оның дҥниетанымдық кӛкжиегінің ӛзгеруі. 

 

Исламдық     ортағасырлық     мәдениет контекстіндегі      

арабтық -  мұсылмандық философия 

Арабтык-мҥсьшмандық философияның мәдени-әлеуметгік және рухани контексті. 

Исламдық мәдениет және философияның негізгі бағытгарының  қалыптасуы. Мӛдениеттің 

исламдық дҥниесіндегі рационалистік дәстҥр «Фәлсәфәнің» іргелі идеялары мен 

принциптері. Араб тілдес перипатетизмнің энциклопедизмі, универсализмі: Әл-Кинди, 

Әл-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд. Ең маңызды дҥниетанымдық сауалдарды жасақтаудағы 

рационалдық дәстҥр ғҥламаларының ҥлесі. 

«Қҧрандағы» білім тҥғырнамасы. «Қҥран» жӛне рационалдық қҥдайлық ілім. 

Дҥниенің исламдық моделі. Адам орны жене оның ӛмірді қҥрудағы негізгі максималары. 

Ислам мәдениетіндегі суфизмнің орны мен релі. Суфизмдегі дҥние Қҥдай жӛне  адам 

туралы ілім. Рухани ӛрлеу мен жетілудің суфийлік практикасы.    Суфизмнін    негізгі    

рухани    қҥндылықтары.    Суфизмнің  символизмі    мен    мистикалық    пракгакасы.    

Суфизм    философиясы дамытудағы Ибн Араби мен Әл-Газалидің ҥлесі. Суфизм жӛне 

Омар Хайям Ирандық суфизмнің символикасы мен мистицизмі. 

Тҥрік     тілдес     философияньщ     қалыптасуы.     Жҥсіп     Баласҧғын  

философиясы. Қҥтгылыкгы білім. Этика, саясат мӛселелері. А.Иҥгінекидің философиялық 

ізденістері. Махмҥт Қашғаридың философиялық ізденістері
 
Қожа  Ахмет  Иассауидің   

суфийлік   ілімінің   тҥп-негізгі   идеялары  мен принциптері. Шыгас пен Батыс елдерінің 

рухани мӛдениетіне суфизмнің ӛсері. 

 

Ренессанс пен Реформация мәдениетіндегі философия 

Ортағасырлық мәдениет пен ойдың мәдени-әлеуметгік трансформациялары.   

Ренессанстық   дҥниетанымның   антропоцентризмі.   Табиғат пен  адамньщ   жаңаша   

тҥсінігі.   Антикалық   жене   эзотерикалық   ілімдері (неоплатонизмніц, герметизмнің, 

каббаланың, мистицизмнің) қайта тҥрлеу жӛне олардың Қайта Ӛрлеу философиясына 

әсері. Қайта Ӛрлеу философиясы және жаңа ренессанстық ойлаудың қалыптасуы. 

Дҥниетанымдық сауалда жӛне   Қайта   Ӛрлеу   Дӛуірі   ойшылдарының   философиялық  

ізденістер Философиялық   ой-желістердің   негізгі   тақырыптары   мен   мәселелер 

Ренессанстық гуманизм. Ренессанстық неоплатонизм мен аристотелизм Ренессанстық 

скептицизм мен эпикуреизм. 

Ренессанс жене білімнің секуляризациялануы. Ренессанс философиясы жӛне    оның    

эксперименталдық   жаратылыстанудың    калыптасуындағы маңызы. Ренессанстық ойлау 

мен дҥниеге қатынастың ерекшеліктері. 

Реформация философиясы. Сенім феномені. Сенім адамдарды ақтау тӛсілі ретінде. 

Зерде жӛне сенім. Лютерлік теологияның волюнтаристі сипаты. Лютердің пессимистік 

антропологиясы.  

Н.Макиавеллидің саяси философиясы жӛне оның «кҥшті мемлекет» моделінің 

қалыптасуындағы маңызы. Философия және әлеуметтік угопия. I Идеалдық мемлекет 

моделікің қалыптасуьшдағы Зерденіңрӛлі. 

Батыс адамының дҥниетанымдық бағдарлары мен кҥндылықтар жҥйесінің 

трансформациялануына, елеуметтік белсенді стратегиясы мен ӛмірлік ҥстанымдарының 

қалыптасуына ренессанстық философияның, Реформацияның діни-философиялық жене 



саяси ілімдерінің ӛсері. Ренессанс пен Реформация философиясының дҥниетанымдық 

жаңалықтарының әсерімен батыстық адам медени қызметінің жаңа формаларынын 

қалыптасуы. 

 

Жаңа Уақыт мәдениетіндегі батысеуропалық философия 

Жаңа Уақыт бас кезіндегі мәдени-әлеуметгік ахуал. Жаңа Уақыт мәдениетіндегі 

негізгі рухани бағдарлар. Эксперименталдық жаратылыстанудың пайда болуы. Эмпиризм 

мен рационализм философиялык дәстҥрінің пайда болуы. Эпистемологиялық идеалдың 

қалыптасуы. Жаңа рационалдықтың қалыптасуы. Ғылым философиялық рефлексиялар 

«Предметі» ретінде. Батыс адамының дҥниені рационалдық игерудің перспективаларын 

айқындауы. Жаңа Уакыт фшюсофиясы дҥниетанымдық ҧстанымдарының батыс 

адамының мӛдени іс-ерекеттегі субъективтілігін демонстрациялаудьщ принципті жана 

мҥмкіндіктерін қалыптастыруға есері. 

18 ғ. екінші жартысы мен 19 ғ. бірінші жартысындағы неміс мәдениетінің ерекшелігі. 

Философиядағы «Коперникандық теңкеріс». Метафизикалық сауалдардың болмай 

қоймайтындығы. Кантгық  трансценденталдық философия таным теориясы ретінде. 

Канттың пайым мен зерде туралы ілімі. Кант диалектика туралы. Моральдық еріктің 

Канттык этикасы борыш этикасы ретінде. Категориялық императив шешім қабылдау ҥшін 

идеалды стандарт және азаматтық қоғам негіздемесі ретінде. Канттың қҧқық 

философиясы жанжалдарды еділ ретгеудің тҥғырнамасы ретінде. 

Адам кҥқықтары туралы меселе жайындағы философиялық рефлексия. 

Ағартушьшық жене Романтизм идеяларының Гегельдің философиялык ілімінің 

қалыптасуьша есері. Диалектикалық ойлау тҧғырнамасы қалыптасуының қайнарында. 

Диалектикалық ойлаудың категориялык сипаты. Гегельдің диалектика туралы ілімі. 

Диалектиканың негізгі категориялары. Диалектиканың принциптері. Даму .ҥғымы. 

Диалектикалык дамудың завдары. Диалектика таным едісі хақывда. Қҥл мен ӛміршінің 

диалектикасы езіндік даму тарихи процесін тҥсіну формасы ретінде. Гегельдің қҥқық 

философиясы. Гегельдің саясат философиясы. 

Л.Фейербахтың антропологиялық ілімі. Діни жатсьшу феномені. Л,Фейербахтың 

христиан дінін сьшауы. Л.Фейербахтың махаббат тҧғырнамасы. 

Батыс адамыньщ белсенді іс-ӛрекетінің қальштасуына неміс философиясының ӛсері. 

Мәдениет елемін жасаудағы адам мҥмкіндіктерін іске асырудьщ потенциалын 

философиялық негіздеу. Мӛдениет ӛлемі адам Зердесімен қҥрастырылатын реалдылық 

ретінде. Неміс идеализмі философиясының неміс халқының ҥлттық қауіпсіздік 

стратегиясы мен ҥлттық топтасуының калыптасуына, қуатты орталықтандырылган 

мемлекет қҥруына, ҥлтгық ӛзіндік санасыньщ қалыптасуына ӛсері. 

 

XIX ғ. Мәдениетіндегі батысеуропалық философия 

XIX ғ. екінші жартысының мӛдениетіндегі дәуірдік окиғалар. Рационализм жӛне 

оптимизм, шексіз прогресске деген сенім. Индустриалдық коғам және оның негізгі 

доминанттары. Техникалық прогресс индустриалдық қоғамның басты қҥндылыктары 

ретінде. XIX ғ. - ғылымның «Алтын ғасыры». 

Адам туралы эпистемологиялык айтыстар. Саяси-ӛлеуметтік философияның 

қалыптасуы. К. Маркстьщ предметтік іс-әрекет туралы ілімі. Адамның ӛлеуметтік 

тҧғырнамасы. Жатсыну жӛне оны жеңу туралы ілім. Қосымша қҥн жвне қанау. Қанаудың 

себептері. Айналма форма ҧғымы. Маркс идеяларының батыстық қоғамның саяси-

ӛлеуметтік тҧғырнамаларына ӛсері. Маркс теориясы идеяларының батыстык адамньщ 

саяси-әлеуметтік белсенділігін қалыптастыруға, әлеумеггік оптимизмінің артуына, 

әлеуметтік әділдік пен ӛлеуметгік теңцік стратегиясының нығаюына есері. 

Қоғамдық ғылымдардың дамуы. Әлеуметтік-гуманитарлық білімге деген 

қҥштарлықтың   артуы.   Позитивизмнің   туындауы.    О.Кант   позитивтік социологияның      

ӛкесі      ретінде.      Философия      жене      сциентизм. Эмпириокритицизм мен махизм 



позитивизмнің жалгастырушылары ретінде. Ғылыми зерттеу әдіснамасьша деген 

қҥштарлық. Неокантианство жӛне оның ғьшыми зертгеу вдісі мӛселесін жасақтауы. 

Адамның жаңа ӛлшемі: « адам рӛміздік жануар ретінде». 

А.Шопенгауэрдің     жыныстық    махаббат     метафизикасы.     «Ӛмір» 

философиясы.       Ф.Ницше       философиясы.       Еуропалық нигилизм. Христианшылдық 

пен метафюиканы сьшау. Батысеуропалық философі Батыс   адамының   ғылыми-

техникалық   қызметге   белсенді   ӛзгерістерді дамытудағы эпистемологиялық 

сенімділігін қальштастыруға ӛсері. Батыстық  адамның ғылыми рационалдығының  

белсенділенуіне  кедергі  келтіретін потенциалдық мҥмкіндіктер мен себептерді анықтау. 

 

XIX ғ. - XX ғ. басындағы ресейлік мәдениет контекстіндегі философиясы 

Орыс философиясының мәдени-әлеуметтік контексті мен идеялық алғы шартгары. 

«Мескеу - ҥшінші әлем» идеологемасы жӛне оньщ ресейлік қоғамдық санаға әсері. 

Славянофилдер философиясы. Сенім адам білімінің шеткері шегі ретінде. Ерік, махаббат, 

соборлық ҥғымдары жене олардың  Ресей діни философияеы дамуына ӛсері. 

Славянофилдер идеялары және  олардың   орыс,  тарихының,   мӛдениетінің,   ҥлтшқ   

езіндік   санасының ӛзгешеілігі  моделінің  қалыптасуьша,  орыс  ӛмірінің  ӛзіндік  

болмысының насихатгауға әсері. П.Я.Данилевскийдің мӛдени-тарихи типтер 

тҥғырнамасы.  Орыс   философтарының   (Н.О.   Лосский,   С.Л.Франк,   Н.Бердяев) діни-

философиялық ізденістері. Кҥміс ғасырдағы орыс діни философиясының негізгі 

мӛселдемесі.  

Орыс діни философиясының орыс адамының рухани бағдарларына әсері. Орыс 

философиясының орыс адамының мӛдени жене әлеуметтік бірдейлікті іздестіруіне және 

табуына деген дҥниетанымдық бағдарлары. 

 

Қазақ мәдениетіндегі философия феномені 

Қазақтардың дӛстҥрлі дҥниетанымы. Номадтык мәдениеттің синкретизмі. Қазақтың 

халықтық шығармашылығындағы дҥниетанымдық ізденістер. Жыраулар 

шығармашылығындағы философиялық сарындар. Сопылық  дәстҥр, онын қазақ 

философиясы қалыптасуына ӛсері. 

ХҤП-ХҤІП ғ.ғ. Қазақ хандығы қайраткерлерінің саяси-кҥқықтык кӛзқарастарындағы 

әлеуметтік-философиялық сарындар. «Жеті Жарғының» философиялық контексті. 

Космологиялык жӛне антропософиялық ілімдер (Доспамбет, Дулати). 

Ш.Уӛлихановтың философиялық кӛзқарастары. Ш.Уәлиханов пен Ы.Алтынсариннің 

философиялық идеяларының антропоцентризмі мен гуманизмі. 

Абай Қҥнанбаев адам мен Қҥдайдың, сенім мен білімнің арақатынасы, адам ӛмір 

сҥруінің мағынасы туралы. Дін философиясы. Таңдау еркіндігі мәселесі. Абайдың 

адамгершілік философиясы. 

Шекерім Қҥдайбердиевтің философиялық шығармашылығы. XIX ғ. Аяғы  мен XX ғ. 

алғашқы жартысындағы қазақ ҧлттық зиялы қауымының (О.Бӛкейханов, А.Байтҥрсынов, 

М.Дулатов, С.Торайғыров, М.Шоқай, Ж.Ақпаев жӛне т.б.) еңбектеріндегі философиялык 

тақырыптама. XX ғ. қазақ зиялы кауымы шығармашылығындағы рационалистік идеялар. 

Марксизмге дегсн карым-қатынас. 

Қазақ ойшылдары философиялық идеялары мен ілімдерінің қазақ халқынын ҥлттық 

ӛзіндік санасының қалыптасуына, ӛзінің этникалық қауымдастығын сана елегінен ӛткізуге 

есері. Қазақ халқының патриоттық белсенділікке деген дҥниетаньшдық бағдарының 

қалыптасуындағы қазақ философиясының релі. 

 

XX ғ. кеңестік мәдениет контекстіндегі 

маркстік философия жӛне посткеңестік философия 

Маркстік ілімнің эволюциясы. Идеология саласындағы болыпевиктік  партия   мен   

кеңестік   мемлекеттің   саясаты.   Маркстік   философияның дӛрекіленуі    жене   қасач   



қағидаға   айналуы.    И.Сталин   еңбектерінің • канонизациялануы. Қасаң кағидаланған 

марксизмнің қалыптасуы. 

КОКП XX съезі жӛне рухани саланьщ либерализациялануы, оның 

«тоқырау»  дәуіріндегі   бәсеңдеуі.   XX  ғ.   60-жылдарының  соңы  -  80- 

жылдарындағы кеңестік философияның негізгі бағыттары. Диалектикалық 

логиканың қалыптасуына Э.В.Ильенковтың, Г.С.Батищевтің, П.В.Копниннің 

және т,б. ӛсері. 

Диалектикалық логаканың қазақстандық мектебінің қалыптасуы мен 

жетістіктері. Қазақстандық философтардың зерттеулерінің негізгі бағыттары: 

Ж. М, Әбділдин, М.И.Баканидзе, Н.Д. Джандильдин, Т. Жангельдин, Л.К. 

Науменко, А.Х. Қасымжанов, Г.А. Югай, Қ.Ә. Әбішев, А. Қасабек, Д. 

Кішібеков,   Ә.Н.   Нысанбаев,   М.С.   Орынбеков,   Г.Ғ.Ақмамбетов,   К-Х. 

Рахматуллин, М.Ш. Хасанов, Қ.Ш. Шулембаев және т.б. 

Кенестік маркстік философияның коммунистік идеология, кеңестік патриотизм мен 

ҥжымшылдықтың қалыптасуына, кеңестік ӛмір салтьшың басымдылығы моделінің 

нығаюына, кеңес халқының бірлігінің артуына, патриотизміне, кеңестік қоғамның 

халықтары арасындағы интернационалдық байланыстардың нығаюына есері. 

ТМД елдеріндегі посткеңестік философияның жалпы сипаты. Кеңестік идеология 

«тиым салған» мҥраға бет бҧру. Ҥлтгық мемлекеттер ерекшелігі мен   даму   жолдарын   

философиялық   ой   елегінен   ӛткізу.   Глобалдық мәселелерді философиялық ойластыру. 

Қазақ халқының мӛдени және ӛлеуметтік бірдейлігін іздеу жӛне табу  жолдарын 

ойластыру. Қазақ философиясы мен мӛдениеті тарихы бойынша зерттеулердің 

қалыптасуы: О.А. Сегізбаев, А. Қасабек, М.С. Орынбеков, Ғарифолла Есім, Т.Х. 

Рысқалиев, Ж. Әлтаев, Т.Х. Ғабитов, Қ.Ш.Нҧрланова,  Ж. Мҥтӛліпов, Д.С. Раев, Ғ.Т. 

Телебаев жене т.б. Мәдениет философиясы мӛселелерін қазақстандық зерттеулерінің 

қалыптасуы қайнарында: Б.Ғ. Нҥржанов, А.А. Хамидов, А.Б. Наурызбаева жене т.б. 

Қазақстандық қоғам тҥрақтануының мӛдени жӛне ӛркениетгік тҥрғыда маңызды 

сауалдарын ой елегінен еткізу. Ӛркениеттік дамудың қазақстандық моделін іздестіру 

(Рарифолла Есім, Ә.Н. Нысанбаев жӛне т.б.). Жатсыну феноменін философиялық талдау 

(Қ.Ә. Әбішев, З.А. Мҥқашев, А.А. Хамидов). Ғылыми  зерттеу методологиясыньщ 

мӛселелері (Ә.Н. Нысанбаев, М.С. Сӛбит, М.Ш. Хасанов, М.З. Изотов жӛне т.б.). 

Этникалық қатынастарды нығайту  жолдарьш жӛне этникалық интеграция мӛселелерін 

ойластыру, рухани қҥндылықтық бағдарларды іздестіру (Б.Қ. Қҧдайбергенов, Н.Ж. 

Байтено,  С.Е. Нҥрмҥратов). Посткеңестік философияның тҧрақты қазақстандық қоғам 

орнатуға деген дҥниетанымдық нҥсқама мен бағдарлардың қалыптасуына қазақстандық 

менталитеттің, қоғамда жҥргізіліп жатқан реформаларды рационалды тҥсіну мен 

қабылдаудьщ қалыптасуьша, мӛдени бірдейлік ҥлттық қауіпсіздік сауалдарының қойылуы 

мен талқылануына ӛсері.  

 

XX ғ. - XXI ғ. қарсаңы мәдениеті контекстіндегі батыстық философия 

XX ғ. Батыс Еуропа елдері мен АҚШ-тағы медени трансформациялар  жӛне    

мӛдени-ӛлеуметгік    дағдарыс.    Еуропалық    елдер  дамудағы еркениетгік    табыстар    

мен    кемшіліктерді    сыни    қайта    ойластыру  Батысеуропалық халықтардың мӛдени 

жӛне философиялық мҥрасын, XX ғ батыстық мӛдениетінің қҥндылықтары мен 

дҥниетанымдық ңегіздемелерінени сьши қайта ойластыру. Батыс ӛлеміндегі ӛркениетгік 

даму мен мӛд| трансформациялардың жолдарын философиялық іздестіру. 

Э.Гуссерль еуропалық ғылымның, философияның жӛне мӛдениеттің дағдарысы 

Іуралы. М.Хайдеггер жӛне батыстық ӛлемдегі адам ӛмір сҥруінің  трагизмі мен 

драматизмін қайта ойластырудың сыни тӛжірибесі. 

М.Хайдеггер     және     еуропалық     нигилизмді     талдау.     XXғ 

экзистенциалистерінін философиялық ізденістері. А.Камю жӛне әлеуметтік жатсыну 

жағдайындағы адамның сандырақ емір сҥруі тақырыбы. Бҥліктің 



сандырақтығы және батыстық адамның сандырақ героизмі. Ж.-П.Сартр 

шығармашылығындағы ӛлеумепік бірдейліктің философиялық ізденістері. шекаралық 

ахуал жағдайларындағы адам ӛмір сҥруінің трагизмін философиялық талдау (К.Ясперс ). 

I Іерсонализм фшюсофиясының діни-философиялык ізденістері. «Қҧдайға оралу» 

жӛне «Қҥдайға деген махаббат»~батыстық діни философтардың дҥниетанымдық 

ҥстанымы, батыстық адамның адамгершіліктік  

жетілуінің жӛне кісілікке кдйта оралуьшың жолы есебінде. Модени  талықсытпа  

жене  адамның  одан   шығу  жолын   іздестіруі. Мәдениет  пен адам арасындағы жанжал. 

Адам ӛмір сҥруінің қақтығыстары мен драматизімі,  «бақытсыз сананың» қалыптасуы 

(психоанализ).  

«Ӛзді-ӛзділікті   жоғалту»   жене   бҥқаралық   мәдениет   пен   мәдени индустрияның 

ӛсерінен бір ӛлшемділікке ие болу. Бҥқаралық қоғам және мәдени индустрия 

жағдайларындағы «бір ӛлшемділік» кҥйін философиялык талдау (Г.  Маркузе).   

Франкфурт  мектебі  философиясындағы  жатсыну феноменін философиялық  талдау.  

Рылым  мен  техниканың  мәселелері идеологиялық    репрессияның   қҥралдары   ретінде.   

Идеологияның   жаңа тҥсінігі., 

Фияософия мен ғьшым мәртебесінің сыни қайта ойланылуы. Философия және ғылым  

мәдениет  феномені  ретінде.   Логикалық,  лингвистикалық                                                                                                                                                                               

философиялық   ізденістеріндегі   гылымның  логикалык-методологиялық  меселелері. 

Аналитикалық философия. Сыни рационализм философиясы . Ғылым мен философия 

демаркациялануы мӛселелері. 

Батысеуропалық  мӛдениетгегі «адамньщ ӛлуі» феномені жене адамның қайта 

оралуының себептері мен жолдарын философиялық қайта ойластыру. Структурализм  

философиясы.    Постструктуралистердің    философиялық ізденістері.  БАТЫСТЫҚ  

қоғамның генеалогиясы, социум мен адам ӛмірінің барлық салаларына  биліктік 

қатынастардың еніп кетуінің матрицаларын                        Билік пен  білім 

контаминациясы мәселесі М. Фуко. 

Постмодернизм  рухани кҥй,  ӛмір салты жӛне  философия ретінде. Постмодернизм 

философиясының қалыптасуы. Постаодернистік ойлаудың ӛзіндік ерекшелігі. 

Постмодернизм философиясы жӛне батыстық мӛдениет негіздемелерін сыни талдау. 

Постаодернистік философияның позитивтік бағдарламасы. 

 

 

ФИЛОСОФИЯНЫҢ НЕПЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Болмыс  философиясы 

«Адам дҥние» қатьшасы болмыс қҥрамывдағы іргелі қатынас ретінде. Потология 

болмыс  туралы ілім ретінде. Онтология меселелері. Айқьш жене онтология. 

Онтологияньщ негізгі типтері. Болмыс жене болмыстың мәселесі.   шешудің негізгі 

тесілдері жӛне ол сілтеген  адам                           негізгі стратегиялары. 

Болмыс адам  болмысы хақында. Адам болмысының затгар дҥниесінен                                                                                        

айырмышылығы. Адамның заттар дҥниесіндегі болмысы. Адам болмысының  заттар 

дҥниесіне жинақталғандығы  (М.Хайдеггер).  Заттық тәуелділік. 

Адам ӛмір сҥруінің дихотомиялары. Адам емір сҥруінің тарихи дихотомиясы. Адам 

ӛмір сҥруінің экзистенциалдык дихотомиясы. Адамның шынайы емес, жемісті емес 

бағдарлануьшың формалары. «Ие болу» стратегиясының қалыптасуы адам болмысының 

бейшынайылығы ретінде. «Болу» стратегиясы. Адамның шынайы болмысы. АдамньІҢ 

жемісті бағдарлануы. Адам болмысының бірегейлігі. Адам қазіргі кездін басты 

қҧндылығы және капиталы ретінде. 

Болмыс-емес феномені. Адам болмысының әрдайьщ болмыс-емеске қарайлылығы. 

Адам ӛмір сҥруінің таянышсыздығы. Ӛлімді қабыл алу адам стратегиясы хақында. Ӛлім 

феномені. Мӛдениет пен философиядаш ӛлімге деген қатынас. Танатос идеясыньщ тууы. 



Соғыс ӛлім алдындағы қорқынышқа «табынушылық» және ӛлімге келудің жасанды 

формасы ретінде. Ӛлімнің бейнелері мен архетиптерінін кешені. Ӛлімді рӛміздеу 

Неопсихоанализ ӛлім жӛнінде. Трансперсоналдық психология ӛлім феномені женінде. 

Ӛлімнің діни тҥсіндірмесі: христианшылдық пен ислам ӛлім  феномені туралы. Неге 

мҥсылман елімнен корықпайды? Буддистік тантризм және ӛлімді қабылдаудың сатылары. 

Шығыс философиясы мен мӛдениетіндегі ӛлімге деген қатынас. Ӛлместік феномені. 

Трансперсоналдық тежірибе жӛне ӛлімді жеңу. Йога мен даосизмнің тежірибесі. Суфизм 

тәжірибесі. 

Адам болмысының экзистенциалдары. Қорқыныш феномені Экзистенциализм 

қорқыныш туралы. Қоркыныш пен қалшыл. Қорқыныш кҥмарлық хақында. 

Футурталықсытпа. 

Қасірет шегу феномені. Ӛмір қасірет шегу ретінде. Қасіреттің христиандық тҥсінігі. 

Қасірет шегу мен адам ӛмір сҥруінің азаптылығы Бақытсыздық ӛмір ережесі ретінде (А. 

Шопенгауэр). Жалғыздық терең экзистенциалдық кҥйзелу ретінде. 

 

Философиялық антропология 
Онтологияның антропологиямен байланысы. Философиядағы адамның негізгі 

бейнелері. Микрокосм жене макрокосм. Антропоцентризм феномені Тӛнилік пен 

руханилықтың гармониясы. Тән мен рухтың антиномиясы. Тән  мен рух ҥйлесімін 

іздестіру формалары. Адам ӛмірінің бірегейлігі.Ӛмір  қҧндылық және аса қьшбат тарту 

есебінде. Ӛмір алдындағы игі кӛңіл-кҥй Ӛмірдің мағьгаасы. Рахатқа бату бақыты адам 

ӛмірінің мән-мағынасы ретінде. Ӛмірдің адамгершіліктік мағынасы: дін мен 

философияның  тӛжірибесі. Бақыт феномені. 

Адамның ӛлеуметтік бірдейлігі. Еркіндік кҥндылық хақында. Адамның еркіндіктен 

қашқақтауы. Еркіндік және есерсоқтық. Еркіндік және анархия Еркіндік жӛне ӛктемшілдік 

(авторитаризм). Еркіндік адамгершіліктік  императив ретінде. Жеке бас еркіндігі идеясы. 

Конформизм және конформдық мінез-қҥлық. Деспотизм.  

 

Әлеуметтік философия 
Әлеуметтік философия предметі. Қоғам феномені. Қоғам пайда болуы 

(генезисіІгІІсчнсі). Антропосоциогенез. Қоғам ӛмірінің кҥрделіленуі. Саясат. Мемлекет. 

Қоғамдық келісім идеясы. Азаматтық қоғам. Биліктерді бӛлісу идеясы. Мемлекет пен 

қоғамның ажьфасуы. Қоғамның ӛлеуметтік кҥрылымы. Қоғам динамикасы. Қоғамның 

экономикалық негіздемелері. Әлеуметтік модернизм. Еңбек қажеттілік ретінде. Адам 

болмысын еңбекке телу (редукциялау). Еңбек қабілет ретінде. Ӛндірмелі жӛне ендірімсіз 

еңбек. Әйел еңбегі. Еңбекті бӛлісудің гендерлік аспектілері. 

Экономикалык жатсыну феномені. Әлеуметтік жатсыну феномені. 

Ашык коғам. Жабық қоғам. Бҥқаралық қоғам. Индустриалдық және 

постнндустриалдық қоғам. Ақпараттық қоғам феномені. Қазақстандык қоғам дамуының 

жолдары перспективалары. 

 

Мәдениет философиясы 

Мәдениет ҥғымы. Мӛдениет философиясының предметі. Мӛдениет генезисі, 

Мӛдениет және табріғат. Мӛдениет және адам. Медениеттін негізгі салалары, Мӛдениетті 

типологиялау мәселелері. Мӛдениет және этнос. Мәдениет және тіл. 

Мультикультурализм. Жастар субмедениеті. Бҥқаралық мәдениет феномендері. 

Инвективаның мәні. «Кӛргенділік-кӛргенсіздік» оппозициясының шығу 

Тегі. Кӛргенсіздіктің формалары. Бейнормативті лексика медени-ӛлеуметтік 

феномен  ретінде. Эротикалық ӛнер жӛне порнография: ҥқсастыты жӛне айырмашылығы. 

Мәдениет  жӛне   ӛркениет.   Жаһандану   жағдайындағы   мӛдениет. Экологиялық  

мӛдениеттің қалыптасуы. Қазақстанда мӛдениет дамуының кҥйі мен  перспективапары: 

мӛдени=философиялық аспектілер.  



Махабат философиясы 

Махаббат феномені. Махаббат терең экзистенциалдық кҥйзеліс ретінде. Махаббат 

философиялық тҥсіну «предметі» ретінде. Эрос адам қҥмарлығы , қақында. Әртҥрлі 

мәдени дӛуірлердегі махаббат бейнесі. Адам ӛмір сҥруінің , формасы. Кӛне  ӛркениеттер 

тылсымшықтары (мистериялары). Кҥнӛ жӛне ӛкіне. Агапэ,   Романтикалық жӛне тәни 

махаббат. Махаббаттың тҥрліпішіндері.  Діии  экстаз  жӛне пенделік  сезім.  Қҥдайға деген 

махаббат. Суфизмдегі  Қҥдайға деген махаббат. 

Махаббат  метафизикасы.  Ана махаббаты.  Әке  махаббаты.  Аға-іні махаббаты.. 

Еркек пен әйел махаббаты. $Н фмлооофиясы 

Дін философиясы предметінің шекаралары. Дін философиясы жӛне теология. Дін    

философиясы  жене  дінтану.  Дҥниеге  діни  қатынастың ерекшелігі. ДІннін пайда 

болуының мӛдени-ӛлеуметтік алғышарттары. Дін пайда болуының   тҥғырнамалары.   

Теистік   жӛне   теистік-емес   діндер. кудайніалар. Діннің адамгершіліктік мазмҥны. 

Сенім жӛне білім. #мм» ырымпіылдык. Атеизм мен дінге қарсы болушылық. Діни сезім. 

Киелі нӛрселер. Киелі іс-ӛрекет. Киелі кітаптар. Киелі адамдар. Киелі орындар. Киелі 

кеңістіктер мен сандар. Діңдегі рәміздер рәміздері. Діндегі таңғажайып феномені. Жҧмақ 

және тозақ. 

Діншілдіктің конфессионалдық формасы. Конфессиялар диалогь^ мәселелері жӛне 

діни шыдамдылық. Діни фанатизм, фундаментализм жәна экстремизм. Дін мен саясаттың 

байланысы: тарих жвне қазіргі заман. Діни-і саяси терроризм. Халықаралық діни-саяси 

терроризмнің қауіпі: оны тойтарудьщ дҥниетанымдық негіздемелерін іздестірулер. 

 

Тарих философиясы 

Тарих философиясы: оньщ мӛні. Тарих философиясынын негізц варианттары. 

Тарихи процесс мӛселесі. Тарихты кезевдеу мәселесі] Тарихтың объективтік заңдылығы 

идеясы. Адамзаттың табиғи прогресінін жалпы теориясы. Партикуляризм және 

универсализм. Тарихта прогресд мҥмкін бе!? Тарихтың бірлігі вдеясы. Белдеулік уақыт 

тҧшрнамасы. «ТариІ толқындары». Циклдер жене ырғақтар. Тарихтьщ соңы? Ӛркениетгеп 

қақтышсы. Қазіргі елемдегі ҥлттық жолдьщ ӛзівдік болмысы меселесі Қазақстан тарихи 

дилемма алдьшда. Традиционализм мен модернизмніі синтезі мӛселесі. Әмбебап-адами 

қҥндылықтар: шындық пен елес. 

 

Саясат философиясы 

Саясат философиясының предметі. Саяси философияның генезисі. Билі феномені. 

Саяси билік. Биліктін метаморфозалары. Билік және моралі Мақсат пен қҧрал мӛселесі. 

Саясат пен экономиканың байланысы. Саяся жене идеология. Қҥндылықтарды тавдау 

саясаты. Дӛстҥрлік, легалды| харизматикалық типтер. 

Саясат жӛне әлеуметтік мифология. Миф саясат инструменті ретінді Бҧқаралық 

ақпарат қҥралдары саясатта. Саясат және бҧқаралық психолопш Бҧқараның кӛтерілісі. 

Бҥқаранын қҧбыжық болып кӛрінуі. ТарихтаІ| ӛумесерлердін, геройлардьщ бейнелері. 

Бҥкараның стреотиптік ойла; Ҥқсап бағу эффектісі. Бҥлікшілдер мен психопаттар. 

Манипуляциял^ феномені. 

Демократия феномені. Либералдық демократия. Демократиянң парадокстары. 

Демократия жӛне адамның қҥқықтары/ Тоталитари| феномені. Тоталитаризм мәдени-

еркениетгік феномен ретінде. 

Соғыс феномені. Этатизм жене анархизм. Саяси революция феномӛ Саяси 

экстремизм. Саяси авантюризм. Геосаясат феномені. Геосая| қауіпсіздік. Ҥлттық 

қауіпсіздік. 

 

Оқу-білім философиясы 

Оқу-білім   философиясының   пӛні.   Оқу-білім   философиясы   жЦ педагогикалық 

теория. Оқу-білім мен тӛрбиенің ӛзара байланысы. білімнің   институциялануы.   



Педагогикалық  процестің   қҥрылымы.   Ош білімдегі жатсыну. Жатсьшған білімнің 

адамға сіңісуі меселесі. 

Оқу-білім ортасы. Білімдегі модельдеу. Даму жӛне білім. Оқу-біліцІИ саналылық пен 

бейсаналылық. Тҥлғаның езін-ӛзі іске асыруы. Тҥлға оқу-білім. Сҥхбат жене білім. Таным 

жӛне оқу-білім. Оқу-білімдегі тҥсій; Оку-білімдегі шығармашылық. Педагогиканың ҥш 

типі: қалыптасу педагогикасы, даму педагогикасы, ПІрсс шығармашылық педагогикасы. 

Постмодернизмнің сыни педагогикасы. Гвртіптілік жӛне оқу-білім. Ғьшыми пӛн жӛне оқу 

пӛні мәселесі. 

Оқу-білім жҥйесі мәдени дәнекер ретінде. Оқу-білімнің дӛстҥрлі жҥйесі. 

Амиернативтік оқу-білім жҥйелері. Оқу-білімнің жалпы жҥйесі билік пен нҥчмрлыққа қол 

жеткізудің қҥралы ретінде (Платон). 

Оқу-білімнің аксиологиялық аспектілері. Оқу-білімдегі консерватизмнің 

қҧндылықтары. Оқу-білімдегі классикалық реализм. Оқу-білімдегі эссенциализм. Оқу-

білімдегі аналитикалық философия. Экзистенциализм және оқу-білім. Оқу-білімнің 

шығыстық моделі. 

Психологиялық кәмелеттік ҥшін оқу-білім. Ӛмірге бейімделу ҥшін оқу-білім. 

 

Диалектика теориясының мәселелері 
Диалектиканың   тарихи   типтері.   Кӛне   Ҥнді философиясындағы      диалектика.      

Кӛне      Грек философиясындағы диалектиканың формалары.    Классикалық    неміс 

философиясы мен диалектика.   XX   ғ.   диалектиканың 

Негізгі варианттары. Диалектика теориясы бойынша қазіргі кездегі зерттеулер. 

Диалектиканың механикалық және   органикалық   модельдерін   сынау.   Гармоникалық 

диалектиканың моделі (Г.Батищев).     Диалектика    және    диалогика (В.Е.Библер). 

Диалектика   жҥйе   хақында.   Диалектиканың   негізгі   принциптері. жӛне    

субъективтік    диалектиканың    бірлігі.    Диалектика категорияларының мәні. 

Диалектиканың категориялық аппараты. Диалектика адамның ғылыми-танымдық және 

практикалық тҥрлендірулік іс-әрекетінің логикасы және методологиясы ретінде.  

 

Эпистемология 

Адамның дҥниеге  танымдық  қатынасының  ерекшелігі.  Тӛжірибеге дейінгі білім. 

Білім және таным. Білім және сенім. Білімнің қҥрылымы. Сезімдік және рационалдық 

таным. Ҧғым рационалдық танымның формасы ретінде. Таным және шығармашылық. 

Шығармашылық және интуиция. Тҥсіндіру және тҥсіну. Ақиқат және адасу. Ақиқат 

теориясы. 

Ғылыми танымның спецификасы. Ғьлыми білімнің архитектоникасы. Ғылыми 

білімнің динамикасы. Білім-билік. Білім мен билік контаминациясы 

Мәселесі.  Танымның  негізгі  ӛдістері.  Логика  жене ӛдіснама. Ғылыми танымның 

әдістері.   Философиялық   әдістер.   Рационалдылық феномені. Ғылым  және  ғылымның  

институттандану феномені. Ғылым дамуының перспективалары.   Ең   жаңа   ғылыми   

жетістіктер   мен   кӛне кӛне ғылымнан тысқары білімдердің параллелизмі туралы 

дискуссия.  

 

Глобалдық мәселелер философиясы. 

Глобалдық мәселелер   және   олардың  пайда   болуынын   себептері. Экологиялық апат 

қаупі  және   оны   жеңудің   негізгі   сценарийлерінің философиялық мағынасы. 

Глобалдану, глобализм   және   антиглобализм қазіргі ҧйғарым-талабы ретінде. Глобалдық 

модельдеу «Римдік  клубтың» негізгі мәселесі ретшде. Глобалдық мәселелерді зерттеудің 

негізгі бағыттары. Футурологиялық мәселдеменің калыптасуы. Ӛршіп келе жатқан 

экологиялық дағдарыс мәселесінің кӛпшілікке жайылуы. «Римдік клубтың»  

 

 



2016 жылы «6М020100-Философия» мамандығы бойынша магистратураға   

түсуге арналған емтихан сұрақтары 

 

1. Философия ҧғымы. Философияның  ғылым мен дҥниегеқатынастың формасы 

ретіндегі деңгейлерінің айырмашылықтары 

2. Философияның  пәндік ӛзіндік анықтамасы және рефлексия ҧғымы. 

3. Мәдениет, дҥниегекӛзқарас, философия.: ҧғымдары және арақатынастары   

4. Кеңістік пен уақыт категориялары. Философия тарихындағы  кеңістік пен 

уақыттың негізгі тҧжырымдамалары. 

5. Адамдық болмысты ҧйымдастырудың жалпылық(әмбебаптық) принциптерінің  

қалыптасуындағы философиялық категориялар ҧғымы, олардың диалектикасы мен 

рӛлі 

6. Таным теориясы: пәндік аумағы және негізгі мәселелері 

7. Диалектика, оның тарихи типтері: Диалектиканың формалары мен тҥрлері 

8. Материя ҧғымы, оның ӛмір сҥру формалары мен атрибуттары 

9. Мәдениет ҧғымы. Мәдениет пен мәдениет философиясының пәні 

10. Техника философиясы және техникалық ғылымдар. 

11. Қҧндылық ҧғымы. Аксиология философиялық білімнің бӛлігі ретінде.  

12. Ғылым философиясы философиялық білім саласы ретінде. Таным теориясы. 

Эпистемология 

13. ХХ ғасыр мәдениетіндегі философиялық антропология: генезисі мәні мен 

мағынасы. 

14. Ӛнегелік философиясы. Мораль және ӛнегелілік: ҧғымдардың арақатынасы. 

15. Онтология  және оның философиялық білім жҥйесіндегі деңгейі. 

16. Білім беру философиясының пәні. 

17. Тіл философиясы. 

18. Диалектиканың заңдары мен принциптері, олардың әдістемелік қарымы. 

19. Дін философиясының  мәселелері және шекаралары. Дін философиясы және діни 

философия 

20. Тарих философиясының негізгі мәселелері. 

21. Антикалық философия.Ерте Грек философиясының классикалық кезеңінің даму 

кезеңдері мен ерекшеліктері( Платнон, Аристотель).   

22. Орыс философиясы, оның спецификасы мен мәселелері  (Н.Бердяев, С.Булгаков, 

В.Розанов, П.Флоренский, Ф.Франк и Л.Шестов). 

23. Фрейдтің психоанализі және оның идеяларының  Э.Фромм және т.б. 

неофрейдизмдегі трансформациясы (ӛзгерістері) және К.Юнгтің аналитикалық 

психологиясы. 

24. ХХ ғасыр философиясындағы неотомизм және неопростентантизм діни ретінде 

25. К.Маркс пен Ф. Энгельс философиясындағыдиалектикалық материализм 

идеясының жасалуы. 

26. Қайта ӛрлеу кезеңіндегі еуропалық мәдениетіндегі секуляризациялық процестің 

негіздемесі.. Еуропалық Ренессанс философиясындағы гуманизм мен пантеизм. 

Қайта ӛрлеу дәуірі ӛкілдерінің әлеуметтік кӛзқарастары. 

27. Ертедегі Қытай философиясы: мектептері. 

28. Ортағасырдағы араб-мҧсылман философиясы және Қҧран идеялары  антикалық 

әлем мҧраларының (Платон, Аристотель, пифагореизм, неоплатонизм),  Ертедегі 

Шығыстың индуизм, буддизм) діни-философиялық  ілімдерінің  шығармашылық 

синтезі ретінде  

29. Неміс классикалық философиясы және оның әлемдік философиялық ойдың дамуы 

ҥшін маңыздылығы(И.Кант, И Фихте, Ф.Шеллинг, Г.В.Ф.Гегель, Л.Фейербах). 

30. Ақын-жыраулар шығармаларындағы философиялық идеялар. 



31. 17 ғасырдағы ғылыми революция және оның Жаңа дәуір философиясы 

мәселелерінің қалыптасуы ҥшін маңыздылығы.  

32. Ортағасыр философиясы: әлеуметтік-мәдени негіздемесі және кезеңдері. Реализм 

және номинализм. 

33. Қазақ философиясының  негізгі мәселелері  мен ерекшеліктері.  

34. Позитивизм және оның формалары.  Постпозитивизм 

35. Феноменология және герменевтика  ХХ-ғасыр философиясының принфиптік 

әдістемелері ретінде. 

36. Қазақ ағартушыларының философиялық кӛзқарастары. 

37. Кӛне Ҥнді философиясының  ӛзіндік ерекшеліктері мен қайнар кӛздері. Негізгі 

философиялық мектептері және олардың ерекшеліктері. 

38. Неокантиандық пен неогегельшілдіктің қалыптасуының мәні мен негізгі себептері.. 

39. XX ғ. Экзистенициалистердің философиялық ізденістері. 

40. С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр және Ф.Нищенің еңберіндегі классикалық неміс 

философиясын сынау негіздері мен мәні. 

41. Философиясындағы мәдениет дағдарысы (кризисі) 

42. Дәстҥрлік және  техногендік ӛркениет жҥйесінде ғылымның орны 

43. «Адам» ҧғымы және оның тарих философиясындағы негізгі образдары 

44. Табиғаттың философиялық мағынасы. Ноосфера ҧғымы. 

45. Тарихтың соңы (Гегель –Кожев -Фукуяма) 

46. Тарихта тҧлғаның рӛлі 

47. Ылыми рационалдылық тҧжырымдамасы, ҧғымы және спецификасы. 

48. Классикалық, классикалық емес және постклассикалық емес философиядағы 

ақиқат ҧғымы. 

49. Антропосоциогенез ҧғымы:қазіргі ғылымдағы адамның пайда болуы мен 

қалыптасуы. 

50. Глобалдық мәселелер, олардың пайда болуы, мәні және болжамдар. 

51. Адам дамуы мәселесіндегі жатсыну категориясы.  

52. Жасанды интеллект мәселесі. Компьютер және адам. Ақпарат және білім. 

53. Мәдениет және ӛркениет. Қазіргі ӛркениеттің даму ерекшеліктері мен негізгі 

мәселелері 

54. Тарих философиясындағы адамның ӛмір, ӛлім және мәңгілік мәселесі,  

55. Тарихи процесс типологиясы. 

56. Ғылым негіздемесі мәселесі,  ғылыми білім типологиясының  институционалдық  

мәселесі. 

57. Сана философиялық категория ретінде. Жеке сана мен қоғамдық сананың 

арақатынас  мәселелері.  

58. Философиядағы субстанция мәселесі. 

59. Глобалдық жағдайдағы  білім туралы (Н.Назарбаевтың Л.Н. Гумилев атындағы 

университеттегі дәрісі)  

60. Әлеуметтік қҧрылым ҧғымы. Әлеуметтік әділдік мәселесі. 
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